Olsvik kirke
NR 3 2019 - 35. årgang

LES MER OM:
KIRKEVALGET SIDE 5
KULTURFEST 2019 SIDE 6-9

NM i speiding 2019

Hvert
år
arrangerer
kretsene kretsmesterskap
i speiding, og de tre beste
gruppene går videre til
Norgesmesterskapet.
En helg i mai arrangerte
Bjørgvin
krets
av
KFUK-KFUM
speidere
og Hordaland krins av
Norges Speiderforbund,
Vestlandsmesterskapet
på Herdla. Uglepatruljen
fra Loddefjord var en av
de tre beste, og gikk
dermed videre til NM 14.16. juni i Skien, og vi er
virkelig stolt av innsatsen.

Helle Greve Fikse, Malin Nikøy Hammersland, Margrethe Aase Myrmel og Severina Aase Myrmel

Konkurransene begynte lørdagen. Den
første konkurransen speiderne fikk bryne
seg på var teorioppgaven. Her måtte
speiderne svare så godt de kunne på
100 spørsmål i løpet av 60 minutter.
Like etter var det klart for orientering.
To speidere fra hver patrulje stilte opp
på startstreken. I orienteringsløpet var
det ikke om å gjøre å ta alle postene,
men å sanke inn flest poeng. De ulike
postene ga ulikt antall poeng. Noen
av postene på kartet var lette å finne,
andre vanskeligere. Hvor langt det var
til postene varierte også. Derfor måtte
speiderne legge en strategi. Det var
også viktig å komme i mål i tide for å ikke
bli trukket i poeng.
I den praktiske oppgaven fikk speiderne
i oppgave å lage en lekelastebil. De fikk
utdelt materiell til å bygge bilen samt
mål og en tegning av hvordan lastebilen
skulle se ut. Speiderne hadde selv med
seg verktøy.
Matoppgaven var den eneste oppgaven
hvor speiderne visste hva som ventet
dem. Oppgaven var å lage et måltid
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med forrett, hovedrett og dessert. De fikk
utdelt to egg, to makrell og en kurv med
jordbær. Speiderne hadde planlagt hva
de skulle lage på forhånd og hadde med
seg resten av ingrediensene og det de
ellers måtte trenge av utstyr. Maten ble
selvfølgelig tilberedt på stormkjøkken.
Til forrett laget speiderne avokado med
kokt egg, til hovedrett makrell med
poteter, agurksalat, tomater og rømme
og til dessert lapper med jordbær. Maten
smakte godt og så god ut.
Dagen etter var det rundløype som stod
på programmet. Speiderne ble prøvd i
temaene førstehjelp, naturkjennskap,
pionering og en hemmelig post. Førstehjelpsposten var delt inn i en teoretisk
og en praktisk del hvor speiderne fikk
vist sine kunnskaper. På posten om
naturkjennskap ble speiderne bedt om
å navngi ulike typer bergarter, fugler og
fisker og svare på spørsmål om søppel.
I temaet «pionering» fikk speiderne i
oppgave å lage ulike knuter og spleiser.
Knutene hadde de kontroll på, verre var
det med spleisene. På den hemmelige
posten skulle speiderne lage en sag.
De fikk utdelt et sagblad, sisal, ståltråd,

pinner, skruer og muttere. De skulle
så sage gjennom en planke med den
hjemmelagde sagen.
Teltet var allerede pakket ned tidligere
på dagen, for nå måtte speiderne gå
rett fra oppgaven til bussen for å rekke
toget hjem og gikk dermed glipp at
premieutdelingen. Patruljen kom på 80.
plass av 120 patruljer, noe vi er godt
fornøyd med!

Tekst: Severina Aase Myrmel
Foto: Tomas Liberg Foshaugen

Savner du nattverden?
Et synlig tegn på Guds usynlige nåde.
Det er en av forklaringene på hva
kirkens sakramenter, dåp og nattverd
er.
Nattverd er et høydepunkt i gudstjenesten. Her er alle velkomne, store
og små. Alle som vil høre Jesus til og
trenger å bli styrket i troen. Vi feirer
nattverd i Olsvik, i andre kirker i Norge,
over hele verden – ja – vi ser til og med
frem til å ha festmåltid med hverandre og
Gud en gang i det evige liv. Blikket går
både utover til andre kristne, og frem til
det som skal komme.
Nå er det kanskje blitt vanskelig for deg
å komme til gudstjenesten. Du kan være
innlagt på sykehus eller sykehjem, ha
dårlig helse, være alvorlig syk, eller ha
andre grunner for at du ikke kan komme
til kirke. Kanskje du savner nattverden
og det du fikk der.

Husk at vi kan komme til deg med
nattverden der du er! Rent praktisk
foregår det slik: du tar kontakt med oss
i kirken på epost eller telefon. Diakonen
eller en prest ringer deg og avtaler
tidspunkt. Så kommer vi hjem til deg,
samtaler litt, og feirer nattverd etter en
enkel liturgi. Du kan være alene eller
spørre andre i familien om å være med.
Husk at vi tar oss gjerne tid til at også du

kan få nattverdens gaver.
Svein Ellingsen sier i en nattverdsalme:
”Usynlig er du Herre, men synlig er du
her, i brødet som vi deler, og vinen er
du nær”. Kanskje er det nettopp i en
vanskelig periode at du trenger støtte i
troen. Et synlig tegn på Guds usynlige
nåde.

Grønn menighet i Olsvik kirke
Verdens
miljøog
klimautfordringer angår kirken. Å
være etterfølgere av Jesus
Kristus innebærer å være gode
forvaltere av Hans skaperverk.
Vi skal kjempe for en rettferdig
fordeling av ressursene, både
i ord og handling. Sammen
med bispedømmerådene og
Kirkerådet skal vi skape et
grønt nettverk der vi hjelper og
forplikter hverandre. De enkelte
menigheter som er med på dette
kalles grønne menigheter. Olsvik
menighet er en av dem.
For noen år siden tok det
daværende menighetsrådet tak i
dette, og enkelte tiltak ble igangsatt. Menigheten vil arrangere
minst én gudstjeneste med fokus
på miljø, forbruk og rettferd i løpet

av kirkeåret, arrangere minst én
gudstjeneste i friluft, samle inn
penger til en miljøorganisasjon,
slukke lyset i rom som ikke er i
bruk, skru av PC når ansatte går
for dagen og kopiere på begge
sider av arkene. Videre planlegges
det ytterligere tiltak for å skjerme
miljøet. Den personen som hadde
ansvaret for dette, fikk ny jobb, og
da rant dessverre mye ut i sanden
og ingenting mer ble gjort.
Nå har vi valgt et nytt menighetsråd
som blant annet skal arbeide med
økologiske tiltak i menigheten vår.
Vi må gi det nye menighetsrådet
tid til å komme sammen og arbeide
med dette. Det blir spennende å
se hva vi sammen kan få gjort for
miljøet.
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Du gjør gudstjenesten attraktiv
Som barn var jeg ikke vant med å
gå på gudstjeneste, og en gang min
far fortalte meg at vi skulle det, var
jeg helt bestemt: «Jeg vil ikke! Det
er kjedelig, og jeg er sikker på at
Gud ikke vil at vi skal kjede oss.» I
etterkant har jeg hørt et ordtak jeg
burde slengt på: «Det er bedre å tenke
på Gud på fjellet, enn å tenke på fjellet
i gudstjenesten.» Dette ordtaket synes
jeg fortsatt stemmer, men det trenger
jo ikke å være en motsetning. Hvorfor
ikke dekke fjellbehovet ved å gå på
fjellet, og så også gå på gudstjeneste?
Det virker som en fin løsning.
Jeg synes nå at gudstjenesten er artig og
at den gir meg mye, men jeg spør meg
likevel: Er det derfor jeg går? Hadde jeg
fortsatt å gå på gudstjeneste selv om jeg
ikke synes det var gøy og selv om jeg
ikke fikk noe ut av det? Hva tenker du
som leser: Ville du gått til gudstjeneste
selv om du synes det var kjedelig og
opplevde at du personlig ikke fikk noe ut
av det?
Jeg tror det vil være fire spørsmål som

avgjør om jeg ville ha fortsatt å gå, og det
er bare nødvendig med ett positivt svar
for min fortsatte gudstjenestegang:
Synes jeg det er viktig at andre får med
seg gudstjenestens innhold? Om ja:
Da burde jeg bekrefte dette ved selv å
være til stede. En observerende person
vil med rette kunne undre seg dersom
kirken nesten er tom: «Om dette var
viktig, skulle jeg forvente å finne flere
folk her.» Altså viser jeg ved å gå til
gudstjeneste, at jeg synes den er viktig.
Kan den være viktig selv om jeg ikke får
noe ut av den? Et litt dårlig eksempel
her vil være en sur kamp på stadion
hvor Brann taper 0-6, og det er et
ufyselig sluddervær. Det er viktig for en
brannsupporter å kunne støtte laget i
motgang, selv om kampen var dårlig.
Finner Gud glede i at jeg kommer på
gudstjenesten? Og kan det være at
jeg likevel får noe ut av gudstjenesten?
Her vil jeg slå et slag for et tydelig JA:
Uavhengig av hvor engasjerende
presten har vært og hvor dypt prekenen
og salmene har nådd inn i hjerteroten, så
har man hørt Ordet lest, tatt del i å be

for verden, mottatt
Jesus i brødet
og vinen og fått
velsignelsen.
Dette ble fire av
fire med svaret ja
for meg. Om du
har en eller flere
med ja, så bli med
på gudstjeneste
denne høsten du
også!
Til slutt: Du kan være en grunn til at jeg
går på gudstjenesten! At du er der. Jeg
er overbevist om at en av de viktigste
oppgavene i en gudstjeneste er å møte
opp: Synge med på sangene, smile under
prekenen, le litt ekstra når presten sier
noe artig, klappe høyt for dåpsbarnet, gå
til nattverd med takknemlighet osv. Du
og jeg gjør gudstjenesten mer attraktiv.

Tekst: Thor Haavik
Foto: Bjarne Andersen

Min salme
For et menneske som prøver å leve
etter det Bibelen forteller, dukker
det opp visse utfordringer. Da jeg
hørte salme 667 fra Salmeboken,
«Kvardagskristen vil eg vera», måtte
jeg sette meg ned for å reflektere over
hvordan jeg skal leve mitt liv.
I Bibelen står blant annet misjonsbefalingen; «gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til mine disipler». Dette er
viktig for alle kristne, men dessverre
ikke overkommelig for meg. Jeg hadde
aldri klart å fungere som misjonær på
den andre siden av kloden. Jeg hadde
ikke klart dette i mitt eget land heller,
sånn er det bare. Men i denne salmen,
åpner det seg en ny mulighet. Jeg kan
være en kvardagskristen, og da er det
min jobb, å «spreia festglans kring det
kvardagsgrå». Dette synes jeg er store
ord, hvordan skal jeg klare det?
Jeg bor i Olsvik, og har Kiwi som
nærbutikk når jeg skal handle mat. Jeg
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er på den butikken nesten hver dag. Så
var det en dag før jul i fjor. Jeg handlet
mat, og stod fordypet foran hyllene med
kryddere. Da kom en kvinne bort til meg,
og spurte om jeg var kjent i butikken, ja,
sa jeg.
– Kan du hjelpe meg med å finne hyllene
med syltetøy, spurte hun. Jeg har gått
rundt her flere ganger, jeg finner ikke
syltetøyet.
Jeg tenkte, at her er et menneske som
ber om min hjelp. Som kristen skal jeg
hjelpe andre, det står i Bibelen.
– Jeg vet hvor syltetøyet står, sa jeg.
Kom etter meg.

til hyllen med krydderne mine.

Jeg begynte å gå, kvinnen fulgte etter
meg. Jeg hørte at hun var litt bedrøvet.
Da jeg fant det hun ikke fant, stanset jeg
og pekte; det var hyller med syltetøy fra
gulv til tak. – Her står det, sa jeg.

Denne salmen var til trøst for meg. Jeg
kan leve etter Bibelen jeg også. Jeg kan
være en kvardagskristen.

– Å, tusen takk! Sa hun glad og lettet.
Jeg hadde løst problemet hennes,
gleden lyste av henne, og jeg gikk tilbake

Men da jeg kom hjem, begynte jeg å
tenke på salme 667. Det kan synes
som en bagatell, men det er det ikke;
gleden hennes da jeg hjalp henne, fra
forvirring og frustrasjon, til lettelse og
takknemlighet. Nå forstår jeg mer av
begrepet «festglans». Noen ganger er
en hylle med syltetøy alt jeg som kristen
trenger. Hvis hun, eller en annen person,
ber om min hjelp en gang til, skal jeg si til
dem at jeg er en kristen, og invitere dem
med på gudstjeneste. Er ikke det også
noe? Jeg tror det er misjonering god nok

Tekst: Randi Magnussen

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Nytt menighetsråd i Olsvik menighet
for perioden 2020-2023
Det er en glede å ønske et nytt
menighetsråd velkommen og lykke
til i sitt arbeid med å styre Olsvik
menighet. Fire nye medlemmer og fire
fra det forrige utgjør det menighetsrådet
som skal ha ansvaret fram til 2023.

Det nye rådet konstituerer seg ved
menighetsrådsmøtet 31. oktober.
Valgdeltakelsen var noe svakere enn
ved forrige valg. Det er sikkert flere
forklaringer. De som arbeider, og de som
er med som frivillige i Olsvik menighet,
spør hele tiden om hva som skal gjøres
for å samle flere.
Vi er optimistiske. Antall konfirmanter
er også i år langt over landsgjennomsnittet. Dåpstallene holder seg stabile.
Gudstjenester og andre seremonier
samler en trofast menighet.
Kirkens styrke er at den alltid er der. Når
det røyner på, er den et sted å komme
til. Både for den enkelte og når det angår
flere i nabolaget.
Olsvik menighet vil både i helg og i

Kirkevalget 2019

hverdag være en påminnelse om at det
er en Gud som ser til oss, og som vi kan
regne med.
Kirken har alltid en utfordring i det å vise
omgivelsene at den er viktig og har et
relevant budskap. Men likevel vet vi at
den kan ikke forvente at alle er enige i det
den sier og det den står for. Journalist i
Vårt Land, Alv Gjøsund, uttrykker det på
denne måten:
«Dersom kirken fortsatt skal være
relevant, må den være i utakt med folket
på noen områder. Den skal jo være et
«lys og salt», som skriften sier. Den skal
gi etisk veiledning, utfordre vår livsstil,
og forkynne et evig budskap. En kirke
som mener det samme som «folk flest»
vil aldri oppfylle det oppdraget.» VL
12.09.19

Tekst og foto: Bjarne Andersen

Olsvik
menighetsråd
2019-2023
Faste medlemmer:
Mette Myklebust

Arthur Martin Pilskog
Yngve Jørgensen
Christer van der Meeren
Anette Fjæra Hermansen
Brith Sissel Barsnes Bjordal
Da er både kommune-, fylkestings- og
kirkevalget gjennomført. Takk til alle som
stilte opp som kandidater!
Takk til alle dere som stilte opp på
valgdagen som funksjonærer! Ikke
minst takk til alle dere som fant veien til
kirkevalget og viste at kirken betyr noe
for dere.
Vi som stod for gjennomføringen av
forhåndsstemming og på selve valgdagen
i Olsvik og Alvøen hadde mange gode og

hyggelige møter. Det ble ikke registrert
noen klager på gjennomføringen. Nå
står vi alle, og særlig dere som ble valgt,
foran fire travle arbeidsår.
Valgdeltakelsen i år var på 5,5 %. 425
personer avga stemme på ett av de
to kirkevalgene, og 53 av dem var
forhåndsstemmer.

Sølvi Mostraum Krabbedal
Aina van der Meeren

Varamedlemmer:
Torill Andersen

Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Øivind Hovden
Bodil Ingebjørg Angelvik
Randi Birkeli Mårtensson
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Sylvi Aambø er maler og grafiker,
holder til i Volda, og har utdannelse fra
Telemark Bø kulturformidling og atelier
Nord of Grafikan Paya Finland.

Kristian Finborud er grafiker, holder
til på Voss, har utdanning fra Statens
Tegne- og Malerskole og diplomeksamen
fra Statens høgskole for kunsthåndverk
og design.

Lillian Presthus er billedkunstner og bor
og arbeider i Bergen. Hun er utdannet
innen tekstil og maleri ved Kunsthøyskolen i Bergen og Kunstakademiet
i Bergen og Helsinki.

Janicke og Adam er keramikere som
har verksted og utsalg på Wergeland
i Bergen. De er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, er medlemmer av
Norske Kunsthåndverkere og har diplom
i keramikk.

Reidun Breistig er smykkekunstner,
utdannet gullsmed med fagbrev og har
eget verksted i Haugesund.

Kazuri er et smykkeverksted i Kenya,
som lager keramiske smykker. Kazuri er
Swahili og betyr «liten og vakker».

Sarah Reed er keramiker, holder til i
Bergen og har gjennomført et fire års
studium ved St. Martins College of Art i
London, hvor hun tok hovedfag.

Olga Grimsmo Nilsen er billedkunstner
og bor på Flekkerøya utenfor Kristiansand, der hun har drevet sitt eget galleri
frem til høsten 2018.

Anne Kristine Thorsby er billedkunstner, holder til på Lillehammer og er
utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Mia Gjerdrum Helgesen er billedkunstner og holder til i Oslo. Hun er
utdannet ved Statens Kunsthøyskole
(hovedfag) fra Westerdal og fra Academy
of Art i San Fransisco.
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Aud Lavik er kunsthåndverker og har
eget verksted på Georgernes Verft i
Bergen, der hun har arbeidet med å
designe og sy vesker i skinn siden 1987.

Karoline Emmerhoff er keramiker og
lyriker, holder til i Haugesund og er medlem av Norske Kunsthåndverkere.

Asbjørn Pettersen er keramiker. Han
holder til i Grimstad og er utdannet lærer.

Elin Roti er kunsthåndverker i tekstil og
holder til i Bergen. Hun har utdanning fra
Høyskolen i Bergen, avdeling for Kunst
og Håndverk og fra Kunsthøyskolen i
Bergen, avdeling for tekstil.

www.kulturfest.no

Karoline Emmerhoff: Krukkesong
Velkommen til Krukkesong – årets
åpningskonsert på Kulturfest. Krukkesong er eit nyskapande heilakustisk
konsept mellom keramisk kunsthandverk
og musikk. Søndag 13. oktober kl.
19.00 i Olsvik kirke. Kr. 200/100

Bergen Dixie Band: Jazzkveld
BeDiBa (Bergen Dixie Band) spiller med
stor glede og entusiasme dixieland og
tradisjonell New Orleans jazz. Søndag
13. oktober kl. 21.00 i Olsvik kirke. Kr.
200/100

Olav Dahl: Jakt etter norske orkideer.
Bildeforedrag ved Olav Dahl, som er
professor i medisin, men har i mange
år interessert seg for norske orkideer.
Mandag 14. oktober kl. 18.00 i Olsvik
kirke. Kr. 150/50

Mímir Kristjánsson: Den offentlige
samtalens kollaps. Er vi dømt til å
snakke forbi hverandre? Mandag 14.
oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr.
150/50

Maria Solheim: Stories of a new morning
Maria
Solheim
presenterer
god
popmusikk ispedd særegne musikalske
elementer. Tirsdag 15. oktober kl.
19.00 i Olsvik kirke. Kr. 350/200

Naboen Min: Rockesock
Dette er en samling nyskrevne
barnesanger som har som mål å få unger
til å synge, danse, smile og le. Onsdag
16. oktober kl. 17.00 i Olsvik kirke. Kr.
150/50

Silje Sigurdsen: Kunstformidling i ny tid
Silje M. Engja Sigurdsen er utdannet
kunsthistoriker og driver i dag Kunzt –
Skandinavias første kunstvlogg. Onsdag
16. oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr.
150/50

Hanna Kallestad: Fiolin pop-up
Hanna Vigerust Kallestad (17) begynte
å spille fiolin ved Bergen kulturskole da
hun var seks år gammel. Fredag 18.
oktober fra kl. 19.00 i Olsvik kirke –
gratis inngang.

Dyngeland Quartet: Music we love to play
Carsten Dyngeland har satt sammen
en spennende blanding etablerte
musikere fra Bergensområdet. Fredag
18. oktober kl. 21.00 i Olsvik kirke. Kr.
200/100

Maria & Lars: Viser på veien
Etter å ha vært sammen i TV2s mest
populære programserie «Hver gang
vi møtes», bestemte Maria Haukås
Mittet og Lars Bremnes å samarbeide
musikalsk. Dette ble til en turné som gikk
gjennom Norges land for utsolgte hus!
Lørdag 19. oktober kl. 20.00 i Olsvik
kirke. Kr. 400/200

Langhaugen Nestenblåsekvintett
Julia Constance Wiger-Nordås (fløyte)
er prisvinner av Sigmund Skages
Minnefond 2019. På scenen under
Kulturfest står hun sammen med resten
av Langhaugen Nestenblåsekvintett.
Torsdag 17. oktober kl. 19.00 i Olsvik
kirke – gratis inngang.
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Tilbake til Olsvik med spellemannspris i bagasjen
I mange år arbeidet Bjørnar Sangolt her i Olsvik som
menighetspedagog. Også den gangen utnyttet han sine
gitarferdigheter til glede for både oss og andre.
Så forsvant Bjørnar til Norheimsund, men nå er han
altså tilbake sammen med Vegard Markhus. De to utgjør
duoen «Naboen min» og vant i 2018 Spellemannsprisen
i kategorien Barnemusikk for albumet Rockesock.
Rockesock er en samling nyskrevne barnesanger, og
har som mål å få unger til å synge, danse, smile og
le. Musikken spenner fra rock til viser. Det er hentet
inspirasjon fra både reggae og country. I tekstene finner
en både humor og alvor.
Vi får høre om dansende kroppsdeler, hoppende dyr
og folk som trenger trøst. Og om du vil lære deg noen
gloser på romvesensk har du kommet til rett sted.
Vegard og Bjørnar har samarbeidet om ulike musikalske
prosjekt helt siden de vokste opp som naboer.
Alt i femårsalderen begynte de å arrangere egne
sirkusforestillinger i kjellerstuen i Norheimsund. Dette
utviklet seg senere til bandet Sirkus Bjøver, som blant
annet står bak julesangen «Eselet sin julesong». De
siste årene har duoen fokusert på barnemusikk.
Under Kulturfest blir det fullt band på scenen, med
Vegard Markhus (vokal og gitar), Bjørnar Sangolt (gitar
og kor), Einar Olsson (trommer) og Eirik Utne (bass). På
noen av sangene vil også Barnekoret Shine være med
og hjelpe til. Vi gleder oss til en god musikalsk reise
sammen med Naboen Min!
8 Olsvik menighetsblad 3-2019
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– Håndlagde smykker fra Kenya til hele verden

I 1975 startet Lady Susan Wood sammen
med to kvinner fra lokalområdet et lite
keramikkverksted bakerst i hagen sin.
Verkstedet ligger på samme sted i dag,
ved foten av Ngong Hills, på Karen
Blixens nedlagte kaffefarm utenfor
Kenyas hovedstad Nairobi.
Kazuri har gjennom årene vært i stadig
utvikling og har i dag ca. 300 kvinner
ansatt. Det startet som en arbeidsplass for
enslige mødre og forsørgere, og fortsatt
er mange enslige mødre i arbeid her. Ved
å arbeide i Kazuri blir det mulig for dem å
forsørge seg selv og sine barn. Smykker
fra Kazuri blir i dag solgt over hele verden,
og Kazuri Scandinavia er eneforhandler i
Norden, Baltikum og Japan.
Hver perle er håndlaget, håndmalt og
brent ved ca. 1200 grader. Leiren kommer
hovedsakelig fra Mount Kenya. Mange års
erfaring med glasurer, brenning og design
gjør hvert enkelt smykke vakkert og unikt.
Det er sjette gangen Kazuri er med på
Olsvikutstillingen; første gang var i 2008.
Les mer på kazuriscandinavia.dk
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Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

Dødehavsprodukter
Antikvariat

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no
Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Tel: 55 60 93 90
Tel:
474 50 292
Adr: Øvre Korskirkeallmenningen 6 - 5017 BERGEN
Adr:
Øvre Korskirkealmenningen 6 - 5017 Bergen
@:
bergenkristnebokhandel@gmail.com
@:
bergenkristnebokhandel@gmail.com

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv
Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50

Tannlegene MNTF
Thor F. Sylvester Jensen og Ingrid Karine Jensen
ønsker gamle og nye pasienter velkommen til

OLSVIK TANNLEGESENTER

Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4, 5183 OLSVIK
Tlf: 55 26 55 38. E-post: tsyjent@online.no
www.olsvik-tannlegesenter.no
VELKOMMEN TIL

APOTEK 1 OLSVIK

GRATIS BEFARING
E-post: post@takogpris.no
Telefon: 55 70 54 48
www.takogpris.no

VI TILBYR
Kort ventetid når du
henter ut resepten din

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER
Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

Stort utvalg av reseptfrie
legemidler
Bredt sortiment av hygieneog velværeprodukter
Alltid gode tilbud

Apotek 1 Olsvik.
Olsvikåsen 8A. Tlf. 55 93 03 31.
Åpent: man-fre 9-17, lør 10-14.

Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest
Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg

www.solstrands.no
Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen – nå lokalkontor for

DØGNVAKT · 55
90
55 34
55 35
16 16
Vennligst ring for å avtale samtaletid

Vår erfaring - din trygghet

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00
Telefon: 55 50 64 40

GRAVMINNER
115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man-fred: 09.00-17.00. Tor: 09.00-19.00. Lør: 10.00-14.00
www.lovaasnaturstein.no

RUSFRI
OPPVEKST

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Din annonse her?
Se neste side for kontaktinfo

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Vårt mål
er blant annet å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.
Støtt vårt arbeid ved å bli medlem. Les mer på www.rusfrioppvekst.no
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Ansatte
Sokneprest

Kateket I

Kirketjener

Kapellan

Kateket II

Frivillighetskoordinator

Gunnar Kolaas
55 30 81 72/472 97 394
gk839@kirken.no

Nobukazu Imazu
55 30 81 73/958 88 236
ni235@kirken.no

Kantor

Rune J. Klevberg
55 30 81 75/55 93 39 23
rk239@kirken.no

Diakon

Heidi Merete Baird
55 30 81 79
hb776@kirken.no

Hans-Petter Dahl
55 30 81 76/971 67 683
hd268@kirken.no

Sven-Ove Rostrup
55 30 81 71/915 57 253
sr393@kirken.no

Administrasjonsleder
Bjarne B. L. Andersen
55 59 71 96/400 64 327
ba573@kirken.no

Leder av
menighetsrådet

12 Olsvik menighetsblad 3-2019

Ped. leder i
Åpen bhg, vikar
Maria Myksvoll
991 63 327
mariaolsvikbhg
@gmail.com

Postadresse: P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen.
Kontortid: Alle dager kl. 10.00 til 14.00. Ring og avtal tid for
samtale om kontortiden ikke passer.
Kontonummer: 9521.05.13699
Organisasjonsnummer: 970558780

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70
E-post: olsvik.menighet.bergen@kirken.no

Amelia Terum Fauske
Elvira Clementsen Grepstad
Jakob Kahrs Grundtvig
Amalie Polden, Laksevåg kirke
Nora Sydow Bjerk
Jonas Botnevik Husøy
Amelia Miri Jeong Lahn-Johannessen,
Laksevåg kirke
Oliver Steine Lillevik, Loddefjord kirke
Fride Johanna Ask Ellefseth
Markus Johan Skare Kronstad
Jakob Skåra Lie
Sienna Solli, Loddefjord kirke
Aria Kuven Aase Koldal
Linnea Atkins Kallestad
Olivia Nagelsen
Maia Nagelsen Rikstad
Alida Kristine Molvik Dalland,
Laksevåg kirke

Øyvind S. Stokke-Zahl
55 30 81 78
os658@kirken.no

Arthur Pilskog
arthur.pilskog@gmail.com

Olsvik menighetskontor

døpte

Bjørg Karin Husa
55 30 81 74
bh953@kirken.no

Oskar Nordbø Hauge, Ådland kirke
William Fosse Rasmussen
William Kristoffer Bøe Røttingen
Jonas Waardal, Johanneskirken
Hedda Håland Follevåg
Phillip Nilsen Kvalvåg

døde
Sonja Magnes Bakke
Ingunn Santorinios
Ellinor Birgit Haraldsen
Ely Theodora Tøsdal
Britt Lisbeth Bølgen
Carina Lovise Hagen
Ester Røsche
Jan Gunnar Nortvedt
Anbjørg Veland
Halvard Mikkelsen
Laura Gaustad
Roald Fjeldberg

vigde
Aina Antonsen Syslak og
Christer van der Meeren
Emilie Gundersen og
Eirik Lærk Thorsen
Ida Florvåg og Emil Hausvik
		

offer
Mai
26. Menighetsarbeidet

1 487,62

Juni
02. Kalfarhuset		
09. Menighetsarbeidet
10. DUA			
16. Menighetsarbeidet
23. KIA			

2 063,28
3 011,12
5 275,68
2 411,24
4 045,62

Gudstjenester i Olsvik kirke
– med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
29. sept., Diakoniens dag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Heidi Merete Baird. Nattverd og
søndagsskole. Takkoffer til menighetens
diakonale arbeid.
6. oktober, 17. søn. i treen. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp. Takkoffer til Kristen Idrettskontakt
(KRIK).
13. oktober, 18. søn. i treen. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til menighetens
arbeid.
20. oktober, 19. søn. i treen. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Takkoffer til
CARE Norge.
27. okt., bots- og bededag kl. 11.00
Ung Messe ved Leif Tore Michelsen.
Nattverd. Takkoffer til Olsvik TenSing.

10. nov., 22. søn. i treen. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole.
Takkoffer til menighetens arbeid.
17. nov., 23. søn. i treen. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole.
Takkoffer til Stefanusalliansen.
24. nov., Kristi kongedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Nattverd og søndagsskole. Takkoffer til
menighetens arbeid.
1. desember, 1. søn. i advent kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Takkoffer til
Nådehjemmet.
8. desember, 2. søn. i advent kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Takkoffer til
menighetens arbeid.

3. nov., alle helgens dag kl. 19.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas og
Heidi-Merete Baird. Nattverd.

Kirkeskyss
Trenger du skyss til gudstjenesten
søndag 8. desember, 2. søndag
i advent? Kan du ta med deg en
passasjer eller to denne dagen?
Kirken vår ligger nydelig til, men
dessverre litt utenfor allfarvei. Bussen
stopper langt nede, og bakken opp er
lang og tung for den som ikke er sprek
eller har mulighet for skyss.
Hvor mange gjelder det? Vi vet faktisk
ikke, men ønsker å finne det ut. Vi
har jo sett at eldre faste kirkegjengere
uteblir, og det kan være andre vi ikke
kjenner til. På samme måte vet vi ikke
hvem som har mulighet til å ta med en
passasjer eller to en gang i blant når
de likevel skal i kirken.
Derfor blir søndag 8. desember
en prøve. Tanken er at hvis noen
trenger skyss, og noen kan ta dem
med, arrangerer vi i diakoniutvalget
kirkeskyss en søndag i måneden – i
første omgang til våren.
Hvis du trenger skyss eller hvis du kan
ta noen med i desember, og/eller til
våren, vær snill å ta kontakt.

Juli
07. Menighetsarbeidet
21. Menighetsarbeidet

2 981,75
3 107,25

August
04. Menighetsarbeidet
18. Menighetsarbeidet
25. Menighetsarbeidet

3 202,32
4 084,98
1 896,27

September
01. Institutt for sjelesorg
08. Menighetsarbeidet

3 230,49
3 643,77

Nr. 3 2019

Årgang 35. Utgis av menighetsrådet i Olsvik.
Olsvik menighetsblad betraktes som offentlig
informasjon og nærmiljøblad. Av de cirka
12 000 personer som bor i Olsvik hører
nærmere 10 000 til Den norske kirke. Derfor er
menighetsbladet ikke definert som uadressert
reklame.

Øyvind S. Stokke-Zahl:
55 30 81 78/os658@kirken.no
Bjarne Andersen:
55 59 71 96/ba573@kirken.no

Tips oss: olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Neste nummer: Desember
Fung. redaktør: Bjarne B. L. Andersen
Redaksjon: Nobukazu Imazu, Christer van der
Meeren, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Randi
Magnussen

Tekst: Ingelin Hoff Larsen

Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: «Klodens underfundighet» av Sylvi
Aambø
Trykk: Hurtigtrykk
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Det skje
Olsvik TenSing

(14-18 år)
Tirsdag kl. 19.00. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.

Vinterrosen

Colla Voce

(20+ år)
Mandag kl. 19.30. Mer informasjon finner
du på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.

KRISTIN MINDE
Smilkollektivet
Olsvik Tweenies & Barnekoret Shine

Olsvik åpen barnehage

(Barn i førskolealder, i følge med en
voksen)
Mandag kl. 9.00-14.00, onsdag kl. 9.0015.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Bli med i
barnehagens gruppe på Facebook så du
kan holde deg oppdatert på alt det gøye
som skjer i barnehagen.

Olsvik kirke
28. November 18:00
I samarbeid med Stefanusalliansen

Olsvik Søndagsskole
Velkommen til årets første julekonsert torsdag 28. november kl. 18.00
i Olsvik kirke. Denne gangen sammen
med artist Kristin Minde, som er vokst
opp på Frekhaug og er nå aktuell med
det nye julealbumet Vinterrosen.

Røttene er hentet fra den norske
folkemusikktradisjon med utgangspunkt
i den rike lokale folkemusikken rundt
Bergen og Norhordland, men også fra
den engelske carol-tradisjonen, der
Kristin har oversatt tekstene til norsk.

Kristin kombinerer sine egne julesanger
med kjente juleklassikere i hennes
særegne tolkninger. Fra nedstrippede
a capella tolkninger til musikalsk driv
med smittende spilleglede spilles julen
inn på strengeinstrumenter, flygel,
kontrabass, og med korsanger som bare
julen innbyr til.

Dette er en konsert hvor man blir invitert
til å være med å synge de kjente sangene
sammen, og være med og synge
adventstiden inn. En sjanse til å stoppe
opp i en travel hverdag, senke pulsen
og lytte til vakre julesanger. Denne
konserten løfter blikket litt ut fra
oss selv, og inn til hva som er selve
kjernen i julehøytiden.

Superonsdag

Hver onsdag samles vi til Superonsdag i
Olsvik kirke.
På dagtid er det Åpen barnehage fra kl.
09.00. Fra kl. 15.00 inviterer vi til middag,
for alle som har lyst til å delta i et hyggelig
matfellesskap i kirken. Vi serverer middag
fra kl. 15.00 til 17.00, slik at de som ønsker å
delta på aktivitetene ut over ettermiddagen
kan slippe å stresse med middag hjemme.
Vi serverer enkel og sunn middagsmat til
en billig penge. Påmelding til middag skjer
på Facebookgruppen for Åpen barnehage,
eller man kan sende en SMS til 915 57
253, med antall barn og voksne. Kl. 17.00

samles vi i kirkerommet til en felles samling.
Deretter deler vi oss opp i de forskjellige
aktivitetene:
- Småbarnssang (1-3 år)
- Barnekoret Shine (4-10 år)
- Legoklubb (7-10 år)
Superonsdag avsluttes kl. 18.00. Det er
åpen for barna som avslutter tidligere frem
til det.

Olsvik Tweenies

(10-13 år)
Tirsdag kl. 17.30. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no

(Fra 3 år)
I høst blir det Søndagsskole i kjelleren
i kirken. Vi er med på første del av
gudstjenesten, før vi synger sangen vår
og går samlet ned i kjelleren. Datoene for
høsten er: 22. september, 29. september,
20. oktober, 10. november, 17. november,
24. november og 8. desember.
Vi gleder oss til å se deg!

Formiddagstreff

5. september
Formiddagskoret fra Fana
3. oktober
Sittedans ved Linda Syslak
7. november
Åge Nesbø: «oppveksten i Laksevåg»
5. desember
Adventsmøte
Formiddagstreffet starter kl. 12.00 og varer
til ca. 14.15. Det blir bevertning, utlodning
og andakt.
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes
Bjordal (905 24 773) eller Bjarne Andersen
på kontoret.

er i din kirke

– du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Dåpsopplæring:
LysVåken

Sammen med Olsvik Tweenies ønsker vi
velkommen til LysVåken 30. november til
1. desember, altså helgen med 1. søndag
i advent. Da feirer vi kirkens nyttår, og
inviterer alle som fyller 11 og 12 år til å være
med på festen. Det blir opplegg og moro
lørdagen og overnatting og festgudstjeneste
på søndagen. Invitasjon kommer i posten,
og du finner informasjon og påmelding på
olsvik-kirke.no.

Vi inviterer til temakveld:
Torsdag 19. september
”Luthersk spiritualitet» ved kapellan Nobu
Imazu.
Torsdag 24. oktober «Tredje trosartikkel»
ved Arthur Pilskog
Torsdag 28. november
«Lignelsen om de 10 brudepiker» ved
sokneprest Gunnar Kolaas.
Kveldene starter kl. 19.00. Etter foredraget
blir det anledning til spørsmål og samtale
og det blir enkel servering. Ta gjerne med
bibel. Påmelding er ikke nødvendig.

Det skjer
i Loddefjord kirke:
Kulturkveld

Mandag 28. oktober kl 19.00.

Åpningstid: 12.00-14.00
Torsdager: 19. september, 17. oktober,
21. november, 19. desember
Ta med matpakken og spis sammen med
oss! Mange synes det er kjekkere å sitte
sammen med noen og prate under måltidet
enn å sitte alene. Vi spanderer kaffe/te og
litt søtt attpå. Det er ikke noe program –
bare hyggelig småprat. Med vennlig hilsen
Heidi Merete, diakon i Olsvik, og Astrid,
frivilligsentralen.

Basaren

Lørdag 23. november kl. 12.00.
Velkommen til høstens store kirkebasar.
Dørene åpnes kl. 11.30. Da åpner også
kafeen. Det blir åresalg og loddsalg. Vi har
mange flotte gevinster, men ønsker oss
gjerne flere. Trenger du julegaver som votter
og luer kan dette kjøpe i salgsboden. Alt er
håndstrikket og selges til rimelige priser.
Loddsalget pågår for fullt. Hos Bjarne på
kontoret i Olsvik kirke kan du få kjøpe lodd,
eller hente en loddbok dersom du har lyst
til å hjelpe til med å selge. Helgen 8. og 9.
november finner du oss på Vestkanten der
vi selger lodd. Kjekt om du besøker oss der!
Har du spørsmål, gevinster eller vil hjelpe til
på basardagen kan du ta kontakt med Tove
på telefon 934 46 134.

La oss be for
• Barna som bringes til dåp
• Nådehjemmet i Thailand
• Det nye menighetsrådet
• Korene våre
o Babysang
o Småbarnssang
o Shine
o Olsvik Tweenies
o Olsvik TenSing
o Colla Voce
• Alle som er i sorg
• Årets Kulturfest

Med besøk av professor Magne Supphellen
Foredrag om Hans Nilsen Hauge – Har
denne mannen noe å si oss i 2019?
Det blir enkel servering i kirken.

Bibeltimer
Også denne høsten vi vil ha bibeltimer
i Loddefjord menighetshus. Tor Steinar
Grindheim vil ha tema om Jesus vår Herre.
Forkynneren Eling Thu vil dele med oss fra
boken sin, og litt om bønn i Bibelen. Det
blir enkel kveldsmat. Høstens datoer blir:
8/10, 22/10, 5/11, 19/11 og 3/12.

Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens arbeid?
til 12192

Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Mímir Kristjánsson
- Den offentlige samtalens kollaps

Maria Hukås Mittet & Lars Bremnes
- Viser på veien

Mandag 14. oktober kl. 20.00 i
Olsvik kirke. Kr. 150/50

Lørdag 19. oktober kl. 20.00 i
Olsvik kirke. Kr. 400/200

Maria Solheim
- Stories of a new morning
Tirsdag 15. oktober kl. 19.00 i
Olsvik kirke. Kr. 350/200

